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Ogłoszenie

Numer

2021-10132-35527

Id

35527

Powstaje w kontekście projektu

PLSN.04.01.00-00-MECK/15 - INT162. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze 
przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Tytuł

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji 
projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat przyrody 
Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 
2021-2022

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach: 
1)�zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a)�wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczenie sądu, 
b)�wstrzymanie realizacji prac przez Zamawiającego,
c)�zmiany stanowiska właściciela gruntu – Starosty Pyrzyckiego mogące mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu realizacji umowy,
d)�odgórnie wprowadzonych obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19;
2)�innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były 
niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych 
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków 
atmosferycznych, albo technicznych (terenowych). Zmiany mogą polegać na wskazaniu powierzchni 
zamiennych lub ograniczeniu zakresu. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie 
zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do kwoty ustalonej w § 4 ust. 1 umowy;
3)�jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę.

Załączniki
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Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-04
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ 04.03.2021
3. Załącznik nr 2 do SIWZ 04.03.2021
4. Załącznik nr 3 do SIWZ 04.03.2021
5. Plik KML - lokalizacja działania

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-04

Data ostatniej zmiany

2021-03-04

Termin składania ofert

2021-03-25 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Federacja Zielonych "GAJA"
5 Lipca 45
70-374 Szczecin
NIP: 8521091280

Osoby do kontaktu

Agnieszka Racławska
tel.: 664184614
e-mail: agnieszka.raclawska@gajanet.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

IXc. rezerwat przyrody Brodogóry 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw 
kserotermicznych - część IXc. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w 
latach 2021-2022 w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim 
obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), 
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), zgodnie z poniższym opisem.

Szczegóły lokalizacji wykonania prac określa mapa w załączniku nr 5 oraz przykładowe fotografie 
powierzchni w załączniku nr 6 do niniejszego SIWZ. Pomocniczo na stronie internetowej 
http://gajanet.pl/zamowienia-publiczne/ Zamawiający udostępnił plik KML zasięgu zabiegu. Do 
przeglądu ww. plików Oferenci mogą zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione 
w sieci - przykładowo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html.

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów
90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie
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Powiat

pyrzycki

Gmina

Warnice

Miejscowość

Warnice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-09-01

Koniec realizacji

2021-11-30

Opis

Pierwszy zabieg

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 2

Początek realizacji

2022-09-01

Koniec realizacji

2022-09-28

Opis

Drugi zabieg

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
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Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie doświadczenia 
co najmniej trzech prac usuwania krzewów i nalotu (samosiejek) drzew z obszaru muraw 
kserotermicznych lub zbliżonych do nich zbiorowisk roślinnych występujących na skarpach, 
zboczach bądź wąwozach o powierzchni przekraczającej 5 ha (łącznie), w tym co najmniej jednej 
z nich związanej także z ręcznym wynoszeniem i usuwaniem skoszonej biomasy z terenu prac - 
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Weryfikacja spełnienia 
tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu prac (wg załącznika nr 3 do SIWZ) wraz z podaniem ich 
rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały 
wykonane w sposób należyty. Wykonawca, oprócz wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ, nie jest 
zobowiązany do załączania potwierdzeń należytego wykonania usług, jeśli były one wykonane na 
rzecz Zamawiającego (dotyczy to również prac wykonywanych przez ewentualnego podwykonawcę).

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

znajomość terenu oraz warunków realizacji usługi – przed przystąpieniem do złożenia oferty 
Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa  w wizji lokalnej, w miejscu realizacji przedmiotu 
niniejszej usługi, celem okazania terenu. Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzenia 
ww. wizji w dniach: 09.03.2021 r. (wtorek) początek o godzinie 9:00 oraz 16.03.2021 r. 
(wtorek) początek o godzinie 9:00.  Uczestnictwo w ww. wizji należy potwierdzić drogą e-mail: 
agnieszka.raclawska@gajanet.pl najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wyjazd, z 
podaniem imiennego wykazu osób reprezentujących Wykonawcę. Z wizji lokalnej zostanie 
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sporządzony protokół, dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA: potencjalni Wykonawcy, którzy uczestniczyli w wizjach lokalnych w dniach 24.09.2020 r. 
bądź 25.09.2020 r. na potrzeby zamówienia Nr 587197-N-2020 z dnia 21.09.2020 r. lub uczestniczyli 
w wizjach lokalnych w dniu 05.10.2020 r. na potrzeby zamówienia Nr 591017-N-2020 z dnia 
30.09.2020 r. lub uczestniczyli w wizji lokalnej w dniu 09.02.2021 r. na potrzeby zamówienia Nr 
2021-10132-29863 (Id 29863)  mają spełniony przedmiotowy warunek (nie wymaga się od nich 
ponownego uczestnictwa w wizji).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Punkty zostaną obliczone według wzoru (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku): 

                                                               
 ilość uzyskanych punktów =  (cena najniższa spośród badanych ofert x  100)/cena badanej oferty

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-04 - data opublikowania

-> 2021-03-25 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-09-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca 
na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi...

-> 2021-11-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 
wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi...  / występuje płatność częściowa

-> 2022-09-01 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca 
na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi...

-> 2022-09-28 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 
wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi...  / występuje płatność częściowa


